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ViURE GRàCiA

Berto: “Si com 
a humorista 
t’avorreixes, plega”El cas Store Cafè, sobre un pre-

sumpte episodi de corrupció en 
l’atorgament d’una llicència de 
bar i que esquitxa funcionaris i 
càrrecs del districte de Gràcia, ja 
s’ha cobrat la primera víctima, 
almenys provisional: el portaveu 
del grup municipal del PP al dis-
tricte, Albert Belón, ha presentat 

la seva renúncia temporal a tots 
els càrrecs fi ns que s’aclareixi la 
seva imputació en el cas. Belón, 
que declararà el 9 de juliol amb 
la resta d’imputats entre els quals 
hi ha la gerent del districte, Mari 
Carmen Fernández, obre així un 
parèntesi en els seus 8 anys de 
conseller. En la primera entrevista 

Belón dimiteix pel cas Store Cafè
que concedeix després de prendre 
aquesta decisió,  Belón assenyala 
que s’ha sentit “víctima d’un asset-
jament mediàtic” i que renuncia 
temporalment als càrrecs perquè 
el PP  “no es vegi involucrat en 
un cas que no té ni cap ni peus”.

Pàgina 4

El remodelat mercat de la Lli-
bertat s’inaugurarà fi nalment 
al setembre, segons han acordat 
els paradistes i l’Institut Muni-
cipal de Mercats de Barcelona. 
Les obres estan acabades però 
els comerciants han demanat 
temps per poder adequar les 
seves parades i fer un trasllat en 
condicions. La inversió mitja 
per paradista serà d’entre els 
90.000 i els 120.00 euros.

Pàgina 15

Nou retard 
al mercat 
de la 

JAvi soriA



2

de Gràcia 17 d’abril de 2009Opiniól’independent

editorial

Rius i Taulet, per 
El 5 de setembre de 1907 es va aprovar el nom de Rius i 
Taulet per a la plaça de l’antic Ajuntament de Gràcia que 
anteriorment s’havia anomenat d’Orient i de la Constitució. 
Només havien passat vint anys des de l’annexió del munici-
pi independent a Barcelona i el nom de l’alcalde de l’exposi-
ció universal de 1888, Rius i Taulet, ja deixava empremta a 
la plaça del campanar per recordar a tots els seus ciutadans 
que Gràcia era Barcelona. Anys més tard, Ferdinand de 
Lesseps va ser mereixedor de donar nom a una altra plaça 
de la Vila en agraïment de la ciutat al fet que la seva acció 
diplomàtica va aconseguir aturar els bombardejos mortífers 
des del castell de Montjuïc que el general Espartero va orde-
nar contra la ciutat el 1842, arran de les protestes populars 
desencadenades pels barcelonins contra la política fiscal del 
govern espanyol i de la convocatòria d’una lleva forçada. És 
curiós, doncs, el procés que ha seguit històricament l’Ajun-
tament de Barcelona en el nomenament de llocs de Gràcia, 
i més quan aquesta és una Vila molt afeccionada en el seu 
teixit social a plantejar iniciatives de batejos o rebatejos -to-
talment laics, això sí- dels seus espais.
L’any passat, però, com a resultat de fet de la mort d’Albert 

Musons, el dirigent del 
PSC, periodista, histori-
ador i pare de l’indepen-
dentisme gracienc, els 
grups municipals del dis-
tricte i el regidor, Guillem 
Espriu, al capdavant, 
van activar-se en una 

proposta que els havia fet tradicionalment molta mandra. 
Vist en perspectiva, ara que tan difícil sembla fer consultes 
populars pel tramvia de la Diagonal o per qualsevol cosa 
que trepitgi un ull de poll local o nacional, aquella consulta 
pel canvi de nom de la plaça Rius i Taulet va ser un èxit de 
participació i els partidaris hi van guanyar i els detractors hi 
van perdre. Coses de la democràcia.
Per això, i en línia del sa esport gracienc d’identificar els 
seus llocs comuns amb símbols que almenys ens retornin al 
nostre passat com a Vila, L’Independent ha donat i donarà 
sempre suport a nous canvis de nom que lliguin passat 
i futur. Algunes propostes ja estan sobre la taula: posar 
Francesc Berenguer Mestres o Albert Musons a escoles o 
carrers, treure Ramiro de Maeztu i Secretari Coloma... A 
veure si així Barcelona deixa de ser arcaica i es modernitza 
a passos de descentralització.

ull de dona

Afganes
Sara Reñé

De nou, les dones afganes 
estan a punt de perdre els 
seus drets més elemen-
tals. Com assenyalava 
l’Informe de les Nacions 
Unides de gener del 2009, 
les afganes segueixen 
patint innombrables vio-
lències i violacions i són 
lluny d’ésser considerades 
amb igualtat individual i 
socialment. Però la seva 
situació encara pot tornar 
a empitjorar.
Per motius electorals, el 
president d’Afganistan, 
Hamid Karzai, i el Parla-
ment de Kabul han apro-
vat un nou codi de família 
totalment restrictiu amb 
les llibertats de les dones 
de la població xíi, (un 15% 
de la població). El nou 
codi permet les relacions 
sexuals sense consenti-
ment dins el matrimoni i 
estableix  que les dones 
necessiten el permís dels 
seus pares o marits per 
estudiar, treballar o tenir 
assistència mèdica. El go-
vern dels Estats Units i els 
altres governs occidentals, 
però, han seguit negociant 
i donant suport al presi-
dent Karzai a canvi del 
seu suport a les polítiques 
antiterroristes. Si no s’atu-
ra la publicació i entrada 
en vigor d’aquesta llei 
retornarem a l’època dels 
talibans en què les dones 
van viure en una situació 
pràctica d’esclavatge. 

El confidencial
de L’Independent el dependent

Si parleu amb barcelonins que tenen 
un coneixement relatiu de Gràcia, 
sovint us retrataran la Vila com a 
terra d’okupes que creuen conteni-
dors. El més curiós és quan això ho ha 
de fer qui simplement vol organitzar una 
calçotada, com els veïns de la Perla que 
dissabte 4 es van haver d’espavilar a creuar els 
recollidors de brossa a Torrent de l’Olla amb Mont-
seny. La Guàrdia Urbana va arribar tard a col.locar 
cons per prohibir el pas i el foc ja era ben viu.

Adreceu les vostres cArtes, Amb un màxim 
de 15 línies, indicAnt el vostre nom, Adre
çA, telèfon i dni A: L’Independent

c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN
o bé A independent@debarris.com

Un cop més la po-
licia nacional es-
panyola mostra la seva 
efectivitat. La matinada 
del dimarts 31, tots els 
carrers d’Hernani són 
bloquejats. Furgone-
tes antiavalots, cotxes 

dels serveis antiterroristes i 
desenes de policies armats 
fins a les dents han conquerit 
el poble. Una nova victòria de 
la violència legal imperant. 
L’endemà sortirà el ministre 
de l’interior informant que 
s’ha desarticulat un nou grup 
de kale borroka. Felicitacions, 
medalles, copets a l’espatlla. 
La societat espanyola ja pot 
anar a dormir tranquil·la. 
A quin preu? Qui segur que 
no dormirà tranquil aquesta 
nit, i unes quantes més, són 
els vuit nous detinguts. Ells, 
i les seves famílies, i amics, i 
coneguts i el poble d’Hernani 
sencer. Delicte? Ser joves, ser 
bascos, ser independentistes... 
Al diccionari espanyol, això és 
sinònim de cadell d’ETA. És la 
llei de la prevenció. Detenim-
los, torturem-los, destrossem-
los-hi les vides ara, abans que 
facin trontollar la nostra de-
mocràcia. Vuit presos que se 
sumen a la llista dels més de 
750. Per motius polítics. Ara 

diuen que tindran pau. Pau? A 
Hernani falten vuit joves més 
que han estat arrancats de les 
seves llars. Quina pau? Maleït 
país en què ens toca viure.

Joan Pérez

Barak Obama va contra-
dir la coneguda sentèn-
cia de Maquiavelo quan 
diu “si vols la pau, pre-
para’t per a la guerra”.
Sense caure en la ingenu-
ïtat el president americà 
enforteix les accions de 

pau i convivència. En aquestes 
circumstàncies internacionals 
encaixa perfectament el II 
Fòrum de l’Aliança de Civilit-
zacions, projecte proposat per 
Zapatero al 2004, que ara rep 
un po derós suport al coincidir 
fil per randa amb els objectius 
d’Obama. Amic de Plató però 
més amic de la veritat, Zapa-
tero, amb l’Aliança de Civilit-
zacions ha encertat el lloc i el 
moment, no podem fer altre 
cosa que congratular-nos-en.

Jaume Vallès
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Fotos i textos: Judith Arnalot què en penseu...

Quina és la millor opció per seguir tirant endavant el pla de mobilitat? entra a www.independent.cat i vota

...de la retirada dels soldats de Kosovo?

Carles Palou
enginyer

Alex Martos
electricista

Nativitat Rius
jubilada

Marina Hernando
cuinera

Les guerres no són bones per 
a ningú i si ja no era neces-
sària la seva presència millor 
que tornin cap a casa. Diuen 
que fa 10 anys que hi érem, 
doncs ja era hora que trones-
sin. Em sembla bé. 

Personalment no em sem-
bla malament si ho han fet 
d’acord amb la resta de 
països implicats. Si ho han 
fet sense explicar-ho crec que 
no serà bo en les relacions 
internacionals. 

Fantàstic. Ja no hi hauríem 
d’anar. Soc totalment contrari 
als exercits i les guerres. La 
ministra ha de fer tornar a 
casa a tots els militars que 
tenim per a tot el món. 

Crec que el govern ha actu-
at amb coherència doncs no 
pot defensar l’independència 
de Kosovo i no permetre la 
de Catalunya o el País Basc. 
L’exèrcit espanyol ja no és 
necessari en aquella zona. No 
penso que hi hagi problemes 
internacionals. 

L’educació és una mercaderia
Hem sentit milers i milers 
de vegades que s’està 
passant de la “massifica-
ció” de les universitats a la 
“mercantilització” d’aques-
tes, que l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior 
(anomenat col.loquialment 
procés de Bolonya) ens 
durà un canvi pedagògic 
necessari que ens obrirà les 
portes a Europa i hem vist 
al llarg dels últims temps 
manifestacions de milers de 
persones en contra de les 
noves reformes tant de l’en-
senyament primari i secun-
dari com de l’universitari. 
On comencen i on acaben 
aquestes reformes?
En primer lloc és necessari 
emmarcar aquests proces-
sos de canvi en l’Organitza-
ció Mundial del Comerç la 
qual el 1995 va fer l’Acord 
General sobre Comerç i Ser-
veis (AGCS), acord que tenia 
un objectiu clar:la “completa 
liberalització del mercat 
dels serveis”. Així doncs, 
s’establia que la producció 
de serveis a nivell mundial 
havia de ser liberalitzada ja 
que produeix uns 12 bilions 
de dòlars l’any (més del 60% 
del PIB dels països industria-
litzats) dels quals l’empresa 
privada (i per tant el comerç 
internacional) no en veien ni 
un duro.
D’aquesta manera es 
decideix (sota una lògica 
completament capitalista) 

Plataforma Gràcia en crisi tribuna

deixar de parlar d’educació 
com a servei públic (i per 
tant sense necessitat que fos 
rentable) a passar a ser una 
mercaderia sota les lleis de 

l’oferta i la demanda del mer-
cat. És important no perdre 
de vista aquesta lògica per 
tal de poder visualitzar la 
idiosincràsia de l’Europa del 

Capital, aquesta Europa que 
privatitza els serveis i posa 
l’educació al servei del mer-
cat, mercat que com veiem 
últimament l’únic que fa és 
provocar aturats. Si la uni-
versitat està enfocada única 
i exclusivament al mercat 
(com predica el Procés de 
Bolonya) i aquest només 
fa que demandar aturats... 
com s’estudia això de ser 
aturat? Així doncs, serà que 
la universitat hauria d’estar 
encarada a altres fins. 

flickr: zitun

Ferran Casas

Misèries del Bicing

Un anclatge que no funciona, una estació 
plena de bicis a petar a la part baixa, una 
altra a la part alta on és impossible trobar-
ne cap per més esperis, hores en què no val 
la pena provar-ho, el seient que baixa sense 
que hi puguis fer res, un manillar que balla, el canvi de mar-
xes trinxat, frens que no van, horaris més propis de Noruega 
o Islàndia que de Barcelona… són algunes de les nombroses i 
repetitives incidències que hem de patir els usuaris del servei 
del Bicing a la ciutat, una idea que podia singularitzar-la i 
convertir-la, un cop més, en exemple a l’Estat espanyol però 
que amenaça d’esdevenir una vergonya que algú faria bé de 
replantejar-se a fons.
Del tema se n’ha escrit molt i potser correré el risc de ser 
repetitiu. Però si no vaig errat som ja gairebé 200.000 els 
usuaris i quan hi ha tants afectats potser és hora que l’Ajun-
tament s’ho faci mirar i prengui mesures amb l’adjudicatària, 
Clear Channel. La companyia en qüestió té més experiència 

en assumptes relacionats 
amb la guerra a l’Iraq i les 
campanyes de Bush que amb 
gestionar un servei d’aquest 
tipus que, per exemple, 
també funciona a París tot i 
que de forma ben diferent. 
L’empresa texana volia en-

trar al sector i va apostar per començar per Barcelona amb 
una oferta econòmicament molt competitiva que ha acabat 
convertint el servei en un desastre que és un malson per a 
l’usuari. 
Cada dia són més les bicicletes en mal estat. La flota, lluny 
de renovar-se es degrada i agafar un vehicle amenaça de 
convertir-se en un transport de risc en la nostra ciutat, tan 
xupi, moderna i sostenible ella. 
Enguany la quota ha pujat un 25%. Ha passat dels 24 als 30 
euros i no s’ha notat en res. No ens enganyem. Usar durant 
un any un servei amb les potencialitats del Bicing en una 
ciutat com Barcelona per aquest preu és una ganga. Ja que es 
demanen propostes la meva és ben clara. Si Clear Channel va 
estirar més el braç que la màniga per assegurar-se la conces-
sió, tal i com sembla, que el govern de la ciutat, els senyors 
Hereu i Gomà, prenguin cartes en l’assumpte: si cal dupliquin 
vostès el preu i assegurin als usuaris un servei com cal. 

la setmana

l’independent no es fa responsable ni té per Què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió d’aQuest setmanari



4

de Gràcia 17 d’abril de 2009

4

l’independent

Política

El cas Store Cafè, sobre 
un presumpte episodi 
de corrupció en l’ator-
gament d’una llicència 
de bar i que esquitxa 
funcionaris i càrrecs del 
districte de Gràcia, ja 
s’ha cobrat la primera 
víctima, almenys provi-
sional: el portaveu del 
grup municipal del PP al 
districte, Albert Belón, 
ha presentat la renún-
cia temporal a tots els 
càrrecs fins que s’acla-
reixi la seva imputació 
en el cas. Belón, que 
declararà el 9 de juliol 
amb la resta d’imputats 
entre els quals hi ha 
la gerent del districte, 
Mari Carmen Fernández, 
obre així un parèntesi 

ALBERT BALANzà

La mesura va ser proposada in-
ternament per Belón mateix la 
setmana passada, al seu parer, 
per evitar que el cas s’utilitzés 
contra el partit i es va traduir en 
forma de carta escrita al president 
del PP de Barcelona, Alberto 
Fernández Díaz. La portaveu del 
PP a l’Ajuntament de Barcelona, 
Àngels Esteller, va anunciar que 
el portaveu del PP de Gràcia ha-
via pres aquesta iniciativa a la co-
missió municipal de Presidència i 
Hisenda i, en aquests moments, 

JAvi soriA

el restAurAnt store cAfè, A lA trAvesserA de dAlt, ProtAGonitzA Aquest PresumPte ePisodi de corruPció

Belón dimiteix pel cas Store Cafè
La mesura és temporal fins que s’aclareixi la imputació del portaveu de Gràcia en el presumpte suborn

segons fonts populars, el partit 
formalment no ha pres una de-
cisió si bé Belón no té previst fer 
marxa enrere en la seva voluntat.
Tècnicament, segons han explicat 
fonts populars, es tracta d’una 
suspensió temporal de funcions 
que talla almenys de manera 
provisional la vinculació de Belón 
amb el partit en tant que assessor 
del grup municipal a Barcelona, 
on feia cinc anys que hi treba-

llava, i en tant que portaveu i 
conseller del districte de Gràcia.
L’amenaça prèvia de suspensió 
i fins i tot d’expulsió que es ru-
morejava contra Belón, segons 
han explicat fonts pròximes 
al portaveu del PP a Gràcia, 
també s’havia fet molt present 
la setmana passada un cop el 
jutjat d’instrucció número 9 de 
Barcelona va admetre a tràmit 
la querella presentada per la 

propietària de l’Store Cafè de 
Travessera de Dalt amb Verdi, 
María Icíar Fernández Ortega i 
en la qual es relatava que Belón i 
un advocat vinculat també al PP, 
Antonio Penalba, haurien donat 
a Fernández Ortega “garanties 
de solventar la problemàtica” de 
la llicència per un problema de 
distàncies entre establiments del 
mateix tipus a canvi de 18.000 
euros i també que el marit de 

la querellant hauria entregat ja 
6.000 euros als dos imputats.    
Les mateixes fonts pròximes a Be-
lón, que s’enquadra dins del partit 
en la família d’Alberto Fernández 
Díaz, el seu cap a l’Ajuntament, 
tampoc haurien descartat en 
aquests moviments una certa 
animadversió d’altres sectors del 
partit per perjudicar-lo tant a ell 
com a Fernández Díaz. Es dóna la 
circumstància que la querella tam-
bé assegura que el president del PP 
de Barcelona també hauria estat 
al corrent del procés de querella.

L’actuació de l’advocat

Malgrat la renúncia de Belón als 
càrrecs del partit, on internament 
també formava part de la comissió 
de garanties, el PP confia que tot 
quedi en res per la “feble” base ar-
gumental de la querella presentada 
per la propietària de l’Store Cafè 
i perquè l’advocat de la defensa, 
Rubén Romero, ha incorregut 
en “un error de primer de car-
rera” a nivell formal acusant els 
quatre imputats, Maria Carmen 
Fernández González, Antonio 
Penalba, Josep Serrano i Belón 
mateix de tots els delictes: suborn, 
tràfic d’influències, frau, activitats 
prohibides a funcionaris públics i 
prevaricació. 

Albert Belón: “M’he sentit 
víctima d’un assetjament 
Per què pren la decisió de dimi-
tir temporalment?
Per establir un temps de defensa 
cap al meu partit perquè no es 
vegi involucrat en un cas que 
no té ni cap ni peus. Basant-nos 
en el principi d’innocència, la 
millor fórmula és aquesta. 

Com afecta aquesta decisió a 
l’estructura del PP de Gràcia?
Anna Maria Casas serà la nova 
portaveu i al plenari de maig no 
arriben però al de juliol preveien 
tenir un substitut, almenys tem-
poral. També, sigui quin sigui el 
resultat del procés judicial, puc 
decidir tornar o rellançar-me 
cap a un altre àmbit superior. 
Quin marge de dubte creu que 

pot haver donat per ser acusat? 
Cap ni un. Jo he fet de conseller 
de districte i prou. Mai no he 
demanat diners, ni 18.000 euros 
ni 6.000. A més, jo a la quere-
llant ni la conec, només la vaig 
saludar un cop. Jo vaig parlar 
amb el seu marit. 

Quina relació té amb Antonio 
Penalba, l’altre querellat del PP?
El vaig conèixer al mateix bar i 
desconeixia que era del partit. 
Vam tenir una reunió profes-
sional sobre el tema per unes 
al·legacions i les va presentar ell.

Quin grau de coneixement tenia 
el partit del cas?
En tenien coneixement Rafael 

JAvi soriA

el conseller del PP, Albert belón

Luna i Alberto Fernández, que ho 
va trobar normal i va dir-los que si 
tenien alguna acusació, que anessin 
a fiscalia.

S’ha sentit perjudicat pel moment 
polític de sospites sobre  casos de 
corrupció.
Sí, perquè sense haver estat admesa 
a tràmit la querella, ja havien sortit 
alguns mitjans esbombant-ho. I 
quan es va admetre a tràmit, va ser 
un assetjament total. M’he sentit 
víctima d’un assetjament mediàtic 
i no entenc per què quan la querella 
no aporta cap prova.

Com evolucionarà el cas?
Espero que abans de l’agost s’ar-
xivi la causa. Si s’ha d’arribar a un 

judici oral, nosaltres presentarem 
els nostres arguments.

Què li sembla que l’advocat de 
la querellant actuï contra tots els 
querellats per tots els delictes? 
Jo crec que quan s’acabi el cas 
el Col·legi d’Advocats hauria 
d’actuar contra ell, i així ho 
demanaré. Un advocat no pot 
fer aquest tipus de querelles i no 

pot coaccionar l’Ajuntament 
perquè li doni una llicència a 
un client.

S’hauria de flexibilitzar el pla 
d’usos de Gràcia?
Sí, sobretot en temps de crisi. 
S’ha de fer una norma més 
senzilla que no afavoreixi l’es-
peculació en les llicències.
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La plaça Rius i Taulet tanca 102 anys 
d’història i passa a dir-se Vila de Gràcia
El canvi de nom es va apropar el març de 2008 amb un 55,8 per cent dels vots a favor

breus
Els Tres Tombs 
fa una subhasta 
pel noma

Si bé la botiga de joguines Els 
Tres Tombs va tancar les seves 
portes el passat 28 de març, els 
seus propietaris, Isabel Sana-
gustín i Jordi Albertí, tornar a 
obrir la persiana per un dia per 
fer una subhasta i una venda 
solidària dels estocs finals. Els 
diners que es recaptin es desti-
naran a la Fundació Campaner, 
que des de l’any 1996 es dedica 
a combatre la malaltia del noma 
infantil a l’Àfrica. El noma 
afecta als teixits tous dels infants 
per falta d’alimentació i higiene, 
sorgeix com una protuberància 
a les galtes o a qualsevol altra 
part del cos i en poc temps 
pot causar la mort. Aquest acte 
solidari tindrà lloc el proper 
diumenge 26 d’abril de les 11 
a les 14 hores als Tres Tombs. 

Cent dos anys després 
del bateig de la plaça 
de Rius i Taulet, que 
antigament s’havia dit 
d’Orient i de la Consti-
tució, el seu nom can-
via oficialment aquest 
diumenge pel de plaça 
de la Vila de Gràcia. Les 
noves plaques s’han 
col.locat aquest dijous 
però l’acte oficial no es 
farà fins diumenge. Així 
s’executa la demanda de 
sectors independentis-
tes graciencs, d’entitats 
i de la majoria de veïns 
que reclamaven un nou 
nom que identifiqués 
l’espai amb la Vila i que 
substituís el de l’histò-
ric alcalde de Barcelona, 

èRIC LLUENT

El 5 de setembre de 1907 s’apro-
vava el nom de Rius i Taulet per 
a la plaça de l’Ajuntament de 
Gràcia que anteriorment s’havia 
anomenat d’Orient i de la Cons-
titució. Només havien passat vint 
anys des de l’annexió del municipi 
independent a Barcelona i el nom 
de l’alcalde de l’exposició universal 
de 1888, Rius i Taulet, ja deixava 
empremta a la plaça del campanar 
per recordar a tots els seus ciuta-
dans que Gràcia era Barcelona. 
Cent anys més tard s’ha decidit 
donar un gir a aquella decisió  i així 
la popular plaça del campanar civil 
de Gràcia es dirà plaça de la Vila 
de Gràcia. Diumenge serà una jor-
nada històrica si tenim en compte 

que els canvis de nomenclàtor per 
raons de sentiment gracienc fins 
ara no han estat gens habituals. La 
demanda la va engegar el Grup 
1850 fa quatre anys amb una re-
collida de signatures a partir d’una 
idea del desaparegut dirigent del 
PSC Albert Musons. Precisament 
aquest mateix diumenge es desco-
brirà una placa al carrer Sant Lluís 
número 62, on Musons hi havia 
viscut, en homenatge. 
“Estem molt contents, però des 
que es va aprovar fins aquest 
diumenge ha passat massa temps 
i se’ns ha fet massa llarg”, explica 
Kati Moreno, presidenta del Grup 
1850. Des que es va fer públic el 
resultat del referèndum fet entre 
els veïns del nucli històric de la 

JAvi soriA
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La gent li seguirà dient Rius i 
Taulet. Hi ha veïns que volien 
que es tornés a dir plaça d’Ori-
ent però a nosaltres no ens 
afecta gaire el canvi de nom 
més enllà de canviar segells i 
els papers. No ens vam assa-
bentar de la votació. 

Pel que fa el nom, Rius i Taulet 
ja m’agradava però plaça de la 
Vila de Gràcia tampoc el trobo 
malament. Ens molesta que els 
comerciants hem de carregar 
amb tots els costos que el 
canvi de nom suposa, com les 
escriptures de la propietat. 

Des de l’Ajuntament van dir 
que passarien a informar-nos 
però no han vingut. Esperà-
vem alguna ajuda, tenim tot 
el material pagat amb el 
nom de Rius i Taulet, com 
bosses, papers, targetes. És 
un cost força elevat canviar-

Vila, ha passat un any en el qual 
s’han apuntat diferents dates per 
al canvi oficial. En el procés de 
consulta popular hi va haver 1.040 
vots vàlids dels quals el 55,8 per 
cent donaven suport a la propos-
ta de plaça de la Vila de Gràcia 
mentre que un 29,3 per cent va 
defensar mantenir el nom actual. 
Diumenge es culminarà el procés 
que més enllà del canvi de plaques 
suposa un pas simbòlic molt im-
portant per a la defensa de la per-
sonalitat pròpia de les antigues viles 
com Gràcia actualment integrades 
administrativament a la ciutat de 
Barcelona. 

el programa

Dissabte 18
Diada bastonera
17 h. Cercavila de colles infan-
tils, al pg. de Sant Joan
18 h. Cercavila de les colles 
grans, al pg. de Sant Joan, i 
ballada de bastons

Diumenge 19
Diada castellera de la indepen-
dència
10.30. Placa en homenatge a 
Albert Musons, Sant Lluís 62
11 h. Cercavila de colles
12 h. Canvi de les plaques de 
la plaça de la Vila
12.30. Castellers, pl. Revolució

M.D.

“Si hi ha oposició veïnal, l’equipa-
ment públic previst a la Sedeta no 
es farà”. Amb aquestes paraules, 
el regidor de Districte Guillem 
Espriu responia a una quinzena 
d’intervencions contràries a la 
ubicació del servei en aquest 
espai, en una reunió convocada 
per les AMPA del CEIP i l’IES 
La Sedeta aquest dimarts per 
aclarir els usos de l’equipament, 
que acollirà els serveis de la Llei 
de la Dependència. El projecte 
del Districte passa perquè hi hagi 
tres centres que ofereixen serveis 
socials, un al PIAD, un altre al 
Coll i un tercer al Camp d’en 
Grassot, que hauria d’instal.lar-
se en aquest nou equipament 
a la plaça de la Sedeta. Molts 
dels assistents es van mostrar 
a favor d’arreglar la plaça però 
no de restar-hi espai públic pel 
gran nombre d’infants que en 
fan ús. Les AMPA del CEIP i 
l’IES La Sedeta no es po  si cionen 
en cap sentit però sí demanen la 
reestructuració de la plaça. Per 
a Lluís Castañeda, de l’AVV 
del passeig de Sant Joan., “no 
podem perdre l’oportunitat de 
tenir un centre de serveis socials 
a prop de casa perquè és benefi-
ciós per a tothom”. 

El Districte 
es repensa 

text i fotos: èric lluent
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El Premi Joan Coromines homenatja 
el cèlebre poeta alguerès Antoni Canu
Vicent Partal i Cavall Fort, entre els guardons que es lliuren el 24 d’abril a l’Espai Jove

El poetà alguerès, Anto-
ni Canu, el Club Súper 
3, Cavall Fort i el pe-
riodista Vicent Partal. 
Aquests són alguns 
dels guanyadors de 
la vuitena edició dels 
premis Joan Coromines, 
que enguany se celebra 
per primer cop a Gràcia 
i que organitza la Coor-
dinadora d’Associacions 
per la Llengua (CAL) 
pels volts de Sant Jordi 
per homenatjar perso-
nes i entitats que s’han 
distingit per la seva 
defensa de la llengua i 

dues obres del PoetA AlGuerès, Antoni cAnu

èric lluent

XAVI TEDÓ

Els Premis Joan Coromines, que 
es lliuren divendres 24 a partir de 
les vuit del vespre a l’Espai Jove 
de Gràcia, tindran un caràcter 
marcadament alguerès. El poeta 
Antoni Canu rebrà una menció 
especial per la seva tasca en la 
recuperació del català a la Barce-
loneta de la Sardenya després 
de dècades d’italianització. El 
president de la Generalitat, José 
Montilla, rebrà dimecres a Cuna, 
que no serà l’únic representant de 
l’Alguer a qui es retrà tribut. El 
Centre de Recursos Pedagògics 
Maria Montessori, que pro mou 
l’aprenentatge de l’alguerès i el 
seu ús oral entre els habitants de 
la ciutat, serà guardonat amb el 
premi a la trajectòria d’una entitat. 
El centre, impulsat per la Univer-
sitat de Sàsser i Òmnium Cultu-
ral, ha esdevingut un pilar de la 
revifalla lingüística de l’alguerès. 
Més enllà de l’illa de Sardenya, el 
periodista valencià Vicent Partal 

breus
Noves propostes 
de dansa, a 
CalderaObert

La Caldera obre aquest cap de 
setmana les seves portes a sis 
propostes de curta durada arris-
cades, innovadores i agosarades 
que tenen com a eix central el 
cos, el moviment i les arts escè-
niques contemporànies. Makika 
Djardi presenta dissabte 18 el 
seu espectacle La insoportable 
levedad del ser, al qual seguiran 
Veronika Zott & Tomate Van 
Monte i Marisa Cabal Cabeza. 
Diumenge serà el torn de Nata-
lia Jiménez Ga llardo, amb Aquí 
como siempre; Victoria Macarte, 
amb Esto no es un simulacro, 
i Laia Puig, amb Self portrait 
with imaginary brother. Aquests 
espectacles són gratuïts però cal 
fer una reserva de l’entrada al 
web de La Caldera. 

‘El Mikado’ 
arriba al Jove 
Teatre Regina

La companyia lleidatana Zum 
Zum Teatre estrena aquest dis-
sabte l’obra El Mikado al Jove 
Teatre Regina. La presentació 
d’aquest espectacle s’emmarca 
dins del desig de la companyia 
de revisitar els clàssics i de re-
cuperar per al públic infantil 
alguns dels títols més impor-
tants a nivell teatral, com ara 
Txèkhov, Tolstoi i Mary Shelley. 
Ara Zum Zum Teatre porta 
l’opereta còmica composada per 
Arthur Sullivan amb llibret de 
W.S. Gilbert. El Mikado se situa 
al Far West, on un home malvat 
i sense escrúpols aprova una llei 
prohibint el flirteig a tot l’estat 
de Colorado. L’obra es podrà 
veure fins al proper 3 de maig. 

Orxata Sound System i 
Rapsodes, a la setmana cultural 

M.D.

La cinquena edició de la setmana 
cultural del País Valencià a Barcelo-
na, amb el lema Trenquem el silenci, 
centrarà el gruix de les seves acti-
vitats el dissabte 18 a la plaça del 
Poble Romaní. La jornada arrenca 
amb un taller de confecció de 
guants i pilotes per jugar la partida 
de pilota valenciana que tindrà 

lloc al vespre. El grup de danses 
de l’Espai País Valencià junta-
ment amb la Colla de Dolçaines 
i Tabalas Borumballa faran un 
demostració de les danses típiques 
a l’una del migdia, a la qual seguirà 
una paella gegant per a 400 perso-
nes. L’àpat anirà acompanyat de la 
música dels Pelandurska, un grup 
de folk d’Alcoi, Muro i Crevillent 
que interpreta música tradicional 

valenciana i dels Balcans. Per 
quart any consecutiu, s’organitza 
el concert Al País Valencià, cantem 
en català, que enguany convida 
a pujar a l’escenari a Arthur Ca-
ravan, Rapsodes i Orxata Sound 
System. La setmana cultural va 
engegar dijous amb la inauguració 
de l’exposició Les falles durant la 
República i la Guerra Civil que en-
cara es pot veure aquesta setmana 

el GruP orxAtA sound system Actuen dissAbte A lA PlAçA del Poble romAní

cedidA

El mestre Batiste Malonda xerra sobre la democràcia educativa

a La Torna. 
El mestre i director de l’escola 
El Castell d’Almoines, Batiste 
Ma londa, -a qui la conselleria 
d’Educació de la Generalitat 
Valenciana va obrir un expedient 

disciplinari- parlarà dimecres 22 
a l’Espai del País Valencià, situat 
al carrer Verdi. Malonda exposarà 
la seva hipòtesi sobre la pèrdua de 
qualitat democràtica als centres 
educatius valencians. La xerrada 

serà premiat per la seva trajectòria 
periodística gràcies a Vilaweb, la 
publicació digital més llegida en 
català que fonamenta el seu èxit 
en la rigorositat d’una informació 
que no oblida que el seu marc de 
referència són els Països Catalans. 
La històrica revista infantil Cavall 
Fort aconsegueix un merescut pre-
mi a la trajectòria empresarial. La 
llibreria Ona i el Club Súper 3, per 
la seva promoció del català entre 
els més petits, són els altres premi-
ats. A continuació del lliurament 

dels premis, el periodista Víctor 
Alexandre farà una conferència 
que donarà pas al concert de la 
cobla Maricel amb la reconeguda 
solista Eulàlia Ara. La vetllada 
també servirà perquè represen-
tants d’Acció Cultural del País 
Valencià presentin la campanya 
per la legalització de les emissions 
de TV3 fora del Principat. Un 
sopar popular clourà una jornada 
oberta a totes aquelles persones 
interessades, que s’han d’adreçar 
a la CAP per apuntar-s’hi. 

El filòleg 
dels Països 
Catalans
El nostre Sant Pare, Pompeu 
Fabra va dir un cop “l’alum-
ne ha superat el mestre”. 
Ell era el mestre i l’alumne 
de qui parlava era el filòleg 
Joan Coromines. D’ell diuen 
que fou el filòleg que va po-
sar nom als Països Catalans 
perquè es va dedicar setanta 
anys de la seva vida a recórrer 
tots els racons del país per 
estudiar l’orígen dels noms 
de persones i llocs de tots 
els punts del país. Un treball 
d’una vàlua incalculable que 
es va publicar en vuit volums, 
el darrer a títol pòstum, que 
porta per títol l’Ono mas ticon 
Cataloniæ i que s’ha convertit 
en el millor estudi que s’ha fet 
sobre la llengua. Una obra que 
la Guerra Civil va estroncar 
quan va haver d’exiliar-se du-
rant tretze anys a l’Argentina. 
Lin güis ta de renom interna-
cional pel seu coneixement 
de les llengües romàniques 
–inclòs el castellà–,va rebutjar 
una càtedra l’any 1953 a la 
universitat de Madrid fins 
que no es pugués publicar una 
revista en català, s’aixequés 
la prohibició d’ensenyar en 
català a primària i es creés una 
càtedra de català a la ciutat de 
Barcelona.
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Música, il.lustracions i exposicions 
per a la Diada de Sant Jordi

M. DíAz

Les signatures d’escriptors a Gràcia 
es concentraran, un any més, a 
Maite Llibres (Via Augusta, 64). 
La periodista i fotògrafa Cristina 
Morató i Pep Blay, autor de Erótica 
Mix i Gotholandia, obren el torn 
de matí (d’11 a 12 hores). Leopol-
do Abadía, exprofessor de política 
d’empresa i autor de La crisis nin-
ja, un llibre que ha arribat ja a la 

seva novena edició, signarà llibres 
(de 12 a 13 hores) juntament 
amb l’economista Fernando Trías 
de Bes i Àlex Rovira, que recent-
ment ha publicat La buena vida. 
L’ex ministre de Treball Manuel 

Pimentel portarà la seva última 
novel.la històrica El arquitecto de 
Tombuctú i l’acompanyarà Ma 
Carmen Roca (de 13 a 14 hores). 
A la tarda, estaran a Maite Llibres 
Javier Ruescas i Carolina Lozano 

lA PrimerA edició de lA trobAdA d’il.lustrAdors Al PlA de sAlmAron vA tenir un GrAn èxit

Gràcia torna a vestir-se 
de Sant Jordi aquest 23 
d’abril, les entitats i les 
floristes instal.laran les 
seves parades al carrer 
per vendre roses, men-
tre que les llibreries de 
la Vila posaran a l’abast 
de tothom els millors tí-
tols d’enguany. Hi haurà 
il.lustradors que dibui-
xaran sobre llibres, es 
podrà visitar una expo-
sició d’autors graciencs 
o gaudir d’un concert de 
Cesk Freixas.

meritxell díAz

Manuel Pimentel, Maruja Torres, Àlex Rovira, Trías de Bes i Leopoldo Abadía signen a Maite Llibres

(de 17 a 18 hores), Pilar Eyre, 
Maruja Torres i Rubén Abella (de 
18 a 19 hores), Javier Sierra i Juan 
Gómez Jurado (de 19 a 20 hores) 
i Santiago Posteguillo –autor de 
la trilogia de Escipión– i Félix de 

Palma, que tancaran la llista de 
signatures (de 20 a 21 hores).

Trobada d’il.lustradors

Després de l’èxit aconseguit en la 
primera edició, la Trobada d’Il.
lus tradors de Sant Jordi torna a 
celebrar-se aquest 23 d’abril. La 
iniciativa, sorgida de la mà d’Oblit 
Baseiria de Casa Anita, té la volun-
tat de posar en contacte directe el 

públic amb els il.lustradors i de 
donar visibilitat a aquests artistes 
que massa sovint queden en un 
segon pla. Així, durant el matí i 
la tarda de la Diada una dotzena 
d’il.lus tradors estaran al Pla de 
Sal me ron fent dibuixos a totes 
aquelles persones que s’hi vulguin 
apropar per conèixer el seu art. 
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CiNEMES

BOSqUE MULTiCiNEMES. Rbla. del 
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42. 
• La sombra del poder. Dv i ds, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.40; de dg a dj, 16.00, 
19.00, 22.00.

•Dragonball: evolution. Dv i ds, 
16.00, 18.00; de dg a dj, 16.00.

• La lista. Dv, 18.00, 20.05, 22.20, 
00.45; ds, 20.05, 22.20, 00.45; dg, 
20.05; de dll a dj, 18.00, 20.05, 22.20. 

• Los abrazos rotos. Dv i ds, 16.15, 
19.10, 22.05, 00.40; de dg a dj, 16.15, 
19.10, 22.05.

• Al final del camino. Dv i ds, 16.00, 
18.10, 20.20, 22.30, 00.45; de dg a dj, 
16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

• Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00, 
19.00, 22.00, 00.40; de dg a dj, 16.00, 
19.00, 22.00.

• Gran Torino. Dv i ds, 16.10, 19.10, 
22.10, 00.40; de dg a dj, 16.10, 19.10, 
22.10.

• Monstruos contra alienígenas. De 
dv a dj, 16.00, 18.05, 20.10.

• Duplicity. Dv i ds, 22.10, 00.40; de dg 
a dj, 22.10. 

• Señales del futuro. Dv i ds, 16.10, 
19.10, 22.10, 00.40; dg a dj, 16.10, 
19.10, 22.10.

• La montaña embrujada. Dv i ds, 
16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 00.45; de 
dg a dj, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115 
•	Sala	1: La sal de este mar (VOSE). 

Passis: 15.55, 18.00, 20.05, 22.10. 
•	Sala	2: Cuento de Navidad (VOSE). 

Passis: 16.00, 18.50, 21.35. 

CASABLANCA-GRàCiA. Girona, 175. 
Telèfon: 93 459 03 26. 
•	Sala	1: Bienvenidos al norte (VOSE). 

Passis: 18.00, 22.00. La teta asusta-
da (VOSE). Passis: 16.00, 20.05.

•	Sala	 2: La segona pàtria (VOSE). 
Passis: 16.00, 17.35, 19.10, 20.45, 

22.20.
•	Sala	 3: Cerezos en flor (VOSE). 

Passis: 16.00. Che guerrilla (VOSE). 
Passis: 18.30, 21.00.

LAUREN GRàCiA. Carrer Bailén, 205. 
Tel.  : 93 457 32 11.

• Sala 1: El Kaserón. Passis: 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30. 

• Sala 2: La duquesa. Passis: 16.15, 
18.20, 20.25, 22.30. 

• Sala 3: Los monstruos contra ali-
enígenas. Passis: 16.20, 18.20. La 
lista. Passis: 20.20, 22.30.

• Sala 4: Dragonball. Passis: 16.30, 
18.30, 20.30, 22.35. 

VERDi. Carrer Verdi, 32 - Tel.: 93 237 
05 16. 

• Sala 1: Déjame entrar (VOSE). 
Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

• Sala 2: El vuelo del globo rojo 
(VOSE). Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 
22.40. 

• Sala 3: Control (VOSE). Passis: 16.00, 
18.15, 20.30, 22.45.

• Sala 4: The visitor (VOSE). Passis: 
16.05, 18.15, 20.30, 22.40. 

• Sala 5: Háblame de la lluvia (VOSE). 
Passis: 16.05, 18.15, 20.10, 22.40. El 
globo rojo (curt). Passi: 21.50. 

 VERDi PARK. Torrijos, 49. Tel.: 93 
217 88 23.

• Sala A: Slumdog Millionaire (VOSE). 
Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

• Sala B: Los abrazos rotos (VOSE). 
Passis: 15.55, 18.10, 20.30, 22.45.

• Sala C: Gran Torino (VOSE). Passis: 
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. 

• Sala D: The Reader. (VOSE). Passis: 
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. 

TEATRES

JOVE TEATRE REGiNA. Sèneca, 22. 
• El Mikado. Del 18/04 al 03/05.

cartellera
SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55. 
• Product, de Mark Ravenhill. Fins 
al 12/04.
TEATRENEU. Terol, 26. 
• Sala Cafè-Teatre. Ijamina’t. Dm, 

22 h. El club de la màgia 2. Dc i 
ds, 22 h. Magia de cerca. Dj, 22 h. 
Optimisme global. Dg, 18.30.  Ilu-
sión o mente, amb màgic Fabra. 
Ds, 20.30 h. Músics! Dc, 20.30 Tres 
monólogos de risa. Dg, 20 h. En 
la cola del Inem. Dv, 23.30. Zo. Dj, 
20.30.  Esperando a... Godoy. Ds, 
19 h. Perros en Manhattan. Dv, 22 
h. El tresor de Peter Pan (infant). 
Ds, 17 h. Morning singers in the 
fields. Ds, 23.30.

• Sala del mig. Abajo las pastela-
das. Dg, 19 h.

• sala Xavier Fàgregas. Impro-show. 
Dj, 21.30. Impro Horror Show. Ds, 
23.30. Impro Fighters. Dv, 23 h. 
Proyecto proyector. Dc, 21 h. El 
club de la màgia júnior. Ds, 18.30, 

Allà mateix, estaran instal.lades 
les parades de les llibreries Aura, 
Know Food i Casa Anita.
Per la seva banda, la llibreria Ro-
quer farà una parada monogràfica 
de tres metres de llibres sobre Bar-
celona al número 122 del passeig 
de Gràcia, a la vorera a l’alçada 
dels Jardinets.
La plaça de la Vila de Gràcia i Les-
seps seran l’escenari, un any més, 
del Sant Jordi més sostenible, amb 
una nova edició de l’intercanvi de 
llibres.

Els Lluïsos i el CAT

La Comissió per la Dignitat fa una 
prèvia al dia del llibre i de la rosa 
aquest diumenge 19 als Jardinets 
de Gràcia, amb un acte en defensa 
de la llengua cata-
lana on es llegiran 
textos satírics i 
improperis contra 
Franco. 
Fins al 24 d’abril, 
la seu dels Lluïsos 
acull l’exposició 
Una literatura pròpia, un recull 
d’autors i autores amb un lligam 
comú, Gràcia. En el marc de la 
Diada de Sant Jordi, l’entitat de 
la plaça del Nord celebra també 
un concert de música alternativa 
el dia 25. Per a dissabte 26, els 
Lluïsos ha programat l’espectacle 
infantil de titelles La llegenda de 
Sant Jordi, de la companyia La 
Txumaneia, i un concert amb la 
Coral Vent del Nord i l’Orquestra 

Les recomanacions dels 

mAite cocA  mAite llibres 
‘lA ternurA de los Globos’, 

d’stef Penney

de Cambra de la Vila de Gràcia.
El Via Fora! i Òmnium Cultural 
organitzen, d’altra banda, un 
concert gratuït de Cesk Freixas al 
CAT la mateixa nit de Sant Jordi. 
El cantautor penedesenc presen-
tarà el seu nou espectacle. 

Literatura gracienca

Des del Sant Jordi de 2008, Gràcia 
ha estat bressol de nous autors i d’es-
criptors que han repetit l’experiència 
editorial, i també l’escenari de llibres 
i novel.les. Aquest any literari 
començava amb la publicació de 
Gràcia, temps de bombes, temps de 
refugis, de Josep Maria Contel. 
El periodista lleidatà afincat a la 
plaça del Diamant Ferran Grau 
sorprenia amb I jo, què pinto aquí?, 

vint-i-tres en-
trevistes a vint-
i-tres catalans 
entrevistats fora 
de joc. La poe-
sia de Fidel Picó 
veia la llum en el 
seu primer llibre 

Reclamo la paraula. Pere Meroño 
és l’autor de El crim del caixer 
automàtic, una crònica sobre 
l’assassinat de Rosario Endrinal, 
un dona que era rodamón i que 
al Nadal de 2005 va ser cremada 
per tres joves en un caixer auto-
màtic del carrer Guillem Tell, 28. 
Les cartes d’en Marc és un llibre 
juvenil del filòleg i col.laborador 
de L’Independent Jordi Albertí. 
El crític de teatre d’aquest set-

manari, Sergio Oliveros, ha tret a 
la venda Es mejor morir sentados, 
una recopilació de textos breus, i 
Víctor Nubla ha escrit La parte por 
el todo. En els darrers mesos, han 
arribat a les llibreries el còmic La 

cuenta atrás, de Sergi San Julián, i 
Barcelona Art/Zona, de Pilar Par-
cerisas. El periodista Manel López 
ha tret Franciscu Franco, català 
universal que capgira la història 
per analitzar el paper de la burge-

sia catalana i espanyola. L’agitador 
cultural Sebastià Jovani ha situat 
a Gràcia la seva primera novel.
la, Emulsió de ferro, que retrata 
un barri i una època a través de 
locals i personatges. Tots aquests 

els llibreters de GràciA treuen les seves PArAdes Al cArrer

meritxell díAz

José bAtlló  tAifA 
‘set cAses A frAnçA’, 
de bernArdo AtxAGA

oblit bAseiriA  cAsA AnitA

‘HistÒriA de lA resurrecció del 
PAPAGAll’, text d’eduArdo GAleAno 
i il.lustrAció d’Antonio sAntos

cHelo moreno  té quiero 
‘desArrolA tu cerebro’, 

de Joe disPenzA

serGi tort  knoW food 
‘diccionAri del vi i del beure’, 

de JoAn mAriA romAní

eli bermeJo  lA sirGA

‘el sociAlisme del seGle xxi’, 
de Heinz dietericH

teresA mArtínez  roquer

‘ni d’evA ni d’AdAm’, 
d’Amélie notHomb

toni Herrero  GuiA

‘501 llocs que HAs de conèixer 
AbAns de morir’, de césAr bArbA i 

serGi rAmis

Pere GAlí  GAlí

‘el berGuedà: rutes Amb cotxe i 
A Peu’, de JoseP mAriA rossinyol

fotoGrAfies: JAvi soriA

Cultura
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Documents
COnte

‘Al final sempre hi ha algú que fuig’
Per a Jaume Barrull, escriure es va convertir, de sobte, en una necessitat sorprenent i impulsiva que 

l’empenyia a descobrir les inquietuds i peripècies de personatges que, d’alguna manera, ja existien abans de 
posar-los ell en paper. Sense avisar-lo li han agafat de la mà per dur-lo per camins que no sap on aniran a 

parar. Barrull obsequia els lectors i lectores de L’Independent amb aquest conte per a Sant Jordi.

l’autor

Jaume Barrull (Vila de Gràcia, 
1978). Actualment viu a Lleida, a 
mig camí entre la sociologia, el pe-
riodisme i la literatura. Especialitzat 
per casualitat en narrativa breu, ha 
publicat un recull de contes a Proa 
(El motiu original, 2007) i a revistes 
com TimeOut BCN, Enderrock, la 
Directa, dominical Lectura... Des de 
fa un parell d’anys penja la majoria 
dels seus  treballs al seu aparador 
virtual, www.altercat.net

S’han tret 
totes les caixes? 
L’alarma està connectada? Els llums 
del magatzem de baix estan apagats? 
Suposo que no queda ningú, oi? El 
Manel sempre s’espera, encara amb 
vestit i posat de guàrdia, a una vora 
de la porta, mirant a banda i banda 
per descobrir-hi qui sap qui. La Mercè 
i les altres noies xerren mentre la 
Gemma comprova que tot és tancat i 
el Manel diu adéu i se’n va, fins demà 
i quin fred que fa. Petons a les galtes 
i bona nit, demà a les deu, jo no vinc, 
tinc festa i ho he canviat per dissab-
te amb la Irene. Quan la boira és tan 
densa i la fosca cau a pes la Mercè 
s’imagina que els carrers són grans 
estudis de cinema, il·lusió efímera 
que et sorprèn i s’esfuma en girar 
cada cantonada. I si rere aquella d’allà 
el fons en lloc de Lleida hi ha Viena? 
Les llambordes i el ferum d’una capital 
imperial del segle XIX, amb un baró 
dins una carrossa que avança en la nit 
per trobar la seva estimada de matina-
da. La baronessa, de passada, s’entén 
amb el mosso més jove de Palau i es 
deixa acariciar tota per dits prohibits i 
una llengua aspra, bruta i brutal.

S’intenta ta-
par les orelles amb 

el coll alt de la jaqueta i en arribar-
hi, en tombar-la, les ombres eternes 
resten immòbils; fesomia urbana que 
mai no plora, ni riu, ni s’abriga quan 
fa fred. El terra es va humitejant, 
una capa lliscadissa d’orina boirosa i 
greix informal d’animal. Ha de vigilar, 
a vegades, per no esguimbar-se. En 
arribar al cap de la vorera el semàfor 
és verd i capficada en la baronessa 
austríaca no s’adona que s’acosta un 
noi corrent que gairebé se l’emporta 
per endavant tot buscant amb deses-
per el seu futur incert. Ella s’espanta i 
ell ni es gira ni diu perdó. Encara és a 
Lleida i la Mercè s’atura per veure com 
el noi desapareix i de sobte és  entre 
runes devastades, a Beirut, sota el sol 
torrat més enllà de l’infinit mediterra-
ni. L’endemà, ella, el veurà als diaris, 
fotografia a les pàgines d’internacional 
i dirà guaita’l, ahir gairebé anem els 
dos per terra i ara, si cau, potser és 
per no aixecar-se mai més. 
Un cotxe para una mica més enllà i 
posa els quatre intermitents, espera 
algú d’aquella entrada, el número 
dinou. També sent passes que s’apro-

pen corrent, cada vegada més 
ràpid, són dos xicots que van 
per l’altra banda i creuen, i si 
persegueixen el que corria 
cap enlloc i sempre enda-
vant? Els quatre intermi-
tents bateguen i no baixa 
cap amant per abraçar el 
pretendent pacient. S’ima-
gina la dona del conductor 
a casa, sola, ignorant que 
el seu marit s’entén amb 
la noia de fer feines. És al 
sofà, desxifrant el pessi-
golleig, el formigueig que 
es desperta sota el ventre 
quan pensa en l’Eliseu, 
un company de feina nou 
i molt jove que sempre 
dur les ungles brutes 
i desprèn olor de sexe 
intrús. Els dos nois avan-
cen lleugers, sembla que 
ensumin la carn fugissera, 
que segueixin el rastre que 

deixa la seva presa en la 
boira, com si el primer l’anés 

trencant, a l’inrevés dels 
qui passen davant i aixequen 

polseguera en un traçat de terra 
seca. La Mercè camina propera a 

la paret i els observa de reüll, no vol 
que li preguntin si l’ha vist i cap on 
ha tirat; se’ls imagina enxampant-lo i 
estimbant-lo contra l’asfalt, insultant-
lo. L’altre picant el cap amb la vorera 
i sagnant, suplicant. Flaixos on se’n 
riuen, l’escupen i l’insulten mentre li 
foten puntades a les dents i l’estómac 
sense mesura ni aturador.
Ignora però, si a la plaça de l’Auditori 
hi ha un home gran assegut en un 
banc perquè li fa mal una cama i li 
sagna una cella. Una noia és a la seva 
vora per fer-li companyia entretant es-
pera una ambulància i els seus amics 
no han dubtat a perseguir aquell qui 
no ha tingut miraments per atracar 
un senyor a qui li costa caminar i ja 
no es pot defensar. Del número dinou 
surt corrent una dona menuda dins 
una jaqueta negra, els dos nois s’han 
difós en la fosca i ella travessa la 
calçada escurçant la distància, ja no 
passa ningú més. L’altra vorera no és 
Roma, no és un dia de primavera que 
els joves aprofiten per passejar amb 
vespa i llençar-li floretes a ella, que es 
deixaria veure amb un vestit vermell 
i les faldilles per sobre els genolls, 
tímida i insinuosa. El carrer és llarg i 
un parell de faroles fan festa, potser 
estan de baixa o han demanat dia 
personal, cansades d’il.luminar el buit 

l’il.lustrador

Cisco*KSL (Vila de Gràcia, 1983). 
L’evolució entre l’academicisme i la 
intuïció, entre les aules i el carrer, 
li ha permès anar construint un 
espai molt ample i divers on expe-
rimentar amb inquietuds, textures, 
sentiments, perspectives i tècniques 
que donen peu a una obra molt viva 
i personal. Un treball que es fa pro-
per i respira espontaneïtat. Cisco ha 
creat un estil propi que és, alhora, 
capaç d’adaptar-se i sorprendre. 
(www.ciscoksl.com)

dens de passes lleugeres, porugues i 
fredoliques. Al final, sola, sempre hi 
ha algú que fuig i ella demà hi tornarà, 
a treballar i somiar. 
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EXPOSiCiONS

 Fins al 18 d’abril
Exposició de dibuixos: 
De Barcelona al món.
Centre Cívic La Sedeta 
(Sicília, 321)

Exposició: Abstracte-
urbà.
Paspartú (Verdi, 5) 

 Del 21 al 28 d’abril
Exposició: Tusquets 
editorial, 40 anys.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Plaça Lesseps, 20)

 Fins al 24 d’abril
Exposició: Parc dels 
Tres Turons.
CC El Coll (Aldea, 15)

 Fins al 30 d’abril
Exposició:  Mestres 
d’art, d’Andrea Contino 
i Kton i Cia.
Espai Jove de Gràcia 
(Gran de Gràcia, 190)

Exposició de fotografia: 
Musical Ojos Cromáti-
cos.
Heliogàbal (Ramon i Ca-
jal, 80)

Exposició de fotografia: 
Luces de Agua.
La Cova de les Cultures 
(Àngel, 12)

Exposició de fotografia: 
Baixamar.
Galeria H2O (Verdi, 158)

Exposició: El projecte 
Ginjoler.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: Abstracte 
urbà.
Galeria Paspartú (Verdi, 
5)

Exposició: Tradicionà-
rius 2009.
CAT (Travessia de Sant 
Antoni, 6)

iNFANTiLS

 18 d’abril
Contacontes: Contes 
diversos per a totes 
les edats.
Bateau Lune (plaça de la 
Virreina, 7), a les 17.30

 19 d’abril
Matinal: El llop i les 7 
cabretes.
El Cercle (Santa Magda-
lena, 12), a les 12 h

 21 d’abril
Contes: Una mà de Gín-
jols, a càrrec de Cesca 
Mestres.
Bibl. Jaume Fuster (Plaça 
Lesseps, 22), a les 18 h

 23 d’abril
Un Sant Jordi Sosteni-
ble, mercat d’intercan-
vi de llibres. 
Plaça Lesseps, de les 17 
a les 19 h

ACTES

 17 d’abril
Teatre: La importància 
de ser  Frank.
Lluïsos (Pl Nord), a les 
21 h

Biblioteca de nit: Sessió 
de temes d’actualitat.
Bibl.Vila de Gràcia (Tor-
rent de l’Olla, 104), 22 h

Concert de música brasi-
lera: Darlly Maia.
Elèctric Bar (Travessera de 
Gràcia, 233), 22 h

 18 d’abril
Revolta de les Quintes: X 
Diada Bastonera a Grà-
cia. Cercavila infantil (17 
h), espectacle infantil de 
contacontes (18 h) i cer-
cavila de les colles grans 
(18 h).
Passeig de Sant Joan

Roda d’esbarts ‘Catalò-
nia’.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 18 h

Mostra de cinema boli-
vià: Cuestión de fe.
Lluïsos (Plaça del Nord, 7), 
a les 19.30

Concert jove: Penguins 
+ Hamelinska + Rumba 
del 9 (grups pendents de 
confirmació).
Espai Jove (Gran de Grà-
cia, 190), al vespre

Teatre: La importància 
de ser  Frank.
Lluïsos (Plaça del Nord), a 
les 21 h

Aniversari de l’Esplai Sant 
Jordi: Els Barrankillos + 
Jarana.
CC El Coll (Aldea, 15), a 
les 21.30

 18 i 19 d’abril

Mostra d’Entitats del 
Districte de Gràcia.
Passeig de Sant Joan, en-
tre Còrsega i Travessera 
de Gràcia, dissabte, de 10 
a 22 h i diumenge, de 10 
a 15 h

 19 d’abril
Revolta de les Quintes: 
Placa en honor a Albert 
Musons (10.30), canvi de 
plaques de la plaça de 
la Vila de Gràcia (12 h) 
i diada castellera de la 
independència (12.30).
Carrer Sant Lluís, plaça de 
la Vila i plaça de la Revolució

Ballada de sardanes, or-
ganitzada per l’AVV Plaça 
del Diamant.
Plaça del Diamant, 12 h

Teatre: La importància 
de ser  Frank.
Lluïsos (Plaça del Nord), a 
les 18 h

Poesia: Accidents poli-
poè tics i Macromassa.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

 20 d’abril
Lliurament del premis 
dels XI Jocs Florals per 
a Gent Gran.
CC La Sedeta (Sicília, 321), 
a les 18 h

 21 d’abril
Taula rodona sobre es-
port, nutrició i salut. Pro-
jecció: Super Size Me.
SEK (Pompeu Fabra, 23), 
a les 17 h

Cicle Camaleons - Troba-

des amb traductors: La 
bona persona de Sezu-
an, Feliu Formosa.
Bibl. Vila de Gràcia (Tor-
rent de l’Olla, 104), 19 h

Teatre: Maltrato sin 
nombre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), 
a les 20 h

Gràcia Jazz Sessions: Laia 
Fortià i Horacio Fume-
ro.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 
80), a les 22 h

 22 d’abril
Vine a fer un cafè amb... 
Una màquina d’espa-
vilar ocells de nit, a 
càrrec de Jordi Lara i Lluís 
Muntada.
Biblioteca Jaume Fuster 
(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Conferències sobre la me-
mòria històrica: Republi-
cans als camps d’exter-
mini, a càrrec d’un mem-
bre d’Amical Mat hau sen.
CC La Sedeta (Sicília, 321), 
a les 19.30

Lliurament dels premis 
del concurs literari de 
contes i poesia de Festa 
Major i de textos tea-
trals.
El Centre (Ros de Olano, 9), 
a les 20 h

Concert: Alan Bike.
Heliogàbal (Ramon i Ca jal, 
80), a les 22 h

 23 d’abril
Intercanvi de llibres.
Biblioteca Vila de Gràcia 
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El SaFa busca la victòria amb el Reus 
per evitar la promoció de descens
L’entrenador Gabriel Payet confia en l’atac per controlar el ritme del partit de dissabte

breus
El femení de 
l’Europa, a un 
pas de salvar-se

L’equip femení de l’Europa està 
a un pas de la salvació. De fet, la 
passada jornada va desaprofitar 
una oportunitat d’or al perdre 
els tres punts al camp del Blanes, 
cuer de la lliga. Les gra cienques 
són quartes per la cua però 
estan a set punts de la zona de 
descens. Restant nou punts per 
disputar, si les escapulades gua-
nyen la propera jornada davant 
el Barcelona B (el 3 de maig) o 
si bé la Penya Blanc Blava La 
Roca perd el seu matx, l’equip 
euro peis ta asseguraria un any 
més la permanència al grup 3 
Lliga Nacional. 

El CEG estrena 
nou rocòdrom 
al propi club

El Club Excursionista de Gràcia 
ha estrenat aquest dijous el nou 
rocòdrom situat a les pròpies 
instal.lacions i batejat amb el 
nom de Santacana. L’objectiu 
d’aquest rocòdrom és donar 
suport a l’escola de muntanya 
del CEG sobretot en la vessant 
de seguretat en la pràctica d’alta 

L’equip masculí del 
SaFa Claror juga 
aquest cap de set-
mana un partit vital 
per evitar la zona de 
promoció de descens. 
Els graciencs ja no 
s’han de preocupar de 
la pèrdua directa de 
la categoria ja que a 
falta de quatre jorna-
des per acabar la lliga 
matemàticament és 
impossible. Ara doncs, 
queda lluitar cadascun 
dels matxs que resten 
per sortir de la zona 
perillosa on es troben i 
certificar un anys mes 
la permanència a la 
màxima categoria del 

èRIC LLUENT

La temporada del SaFa va començar 
molt bé però mica en mica, sobretot 
després d’acabar la primera volta, 
l’equip ha anat perdent empenta 
fins arribar a la situació actual. La 
història del SaFa aquest any és molt 
semblant a la del primer equip de 
l’Europa, almenys pel que fa a 
resultats. El rival d’aquest cap de 
setmana, el Reus, és el cas contrari 
al dels graciencs: si bé van començar 
la lliga sent un clar candidat per al 
descens, els del Baix Camp han 
sumat 10 victòries consecutives 
que els han deixat a hores d’ara 
a la zona tranquil.la de la taula. 
L’equip entrenat per Gabriel Payet 
es juga sortir de l’onzena posició 
que, d’acabar així la temporada, 
el duria a disputar la promoció 
de descens. Encara queda molt 
marge de maniobra i més tenint 
en compte que el conjunt de la 

Vila està empatat a punts amb 
tres equips més, tots ells situats 
per sobre i, per tant, fora de la 
promoció per a la salvació. Per 
Payet les claus per guanyar el partit 
que es disputarà a l’esportiu Cla-
ror el dissabte a dos quarts de sis 
són estar bé defensivament i tenir 
encert a l’atac des d’un bon prin-
cipi per tal controlar el ritme del 
partit i “generar una dinàmica de 
confiança”. “Creiem en les nostres 
possibilitats per sortir d’aquesta 
situació, tot i així si no guanyem 
dissabte sí que se’ns posarien les 
coses difícils. Per assegurar-nos la 
permanència hem de guanyar els 
dos partits que ens queden a casa 
contra el Reus i l’Hospitalet”, ha 
valorat aquesta setmana Payet. 

cedidA

El femení, pendent dels 
ascensos a determinar
A cinc jornades per acabar la 
competició del grup 1 de la 
tercera catalana, la classificació 
continua igual, és a dir, amb tres 
equips molt destacats: el Canet, 
el Premià i el SaFa. Després de 
perdre contra un rival directe fa 
dues setmanes (Premià 65 – SaFa 
52), les gracienques s’han quedat 
a dues victòries del Premià i a tres 
del Canet. Les dues primeres pla-
ces queden, doncs, molt difícils 

d’assolir quan només queden 
cinc enfrontaments. És per això 
que l’equip femení queda a l’es-
pera de conèixer quins equips 
disputaran fases de promoció 
que, alhora, depèn dels conjunts 
que renuncien a la seva plaça a 
la categoria. Amb la tercera plaça 
gairebé al sac, el SaFa depèn ara 
de ladecisió final de la Federació 
Catalana de Basquetbol.

els JuGAdors del mAsculí del sAfA clAror

Erika Villaécija, 
a un col.loqui 
d’esport al SEK

La nedadora Erika Villaécija, 
campiona estatal dels 400, 800 
i 1500 lliures, participarà aquest 
proper dimarts en una taula rodo-
na dedicada a l’esport, la nutrició 
i la salut.  La cita és a les sis de la 
tarda a l’escola SEK  i, a banda de 
Villaécija, s’hi sumaran altres es-
portistes d’alt nivell i especialistes 
en nutrició. 

FUTBOL
Tercera divisió, grUp 5

 34a jornada 
Europa - Blanes

 Resultat 33a jornada  
Cassà - Europa  2 - 2

 Resultat 32a jornada
Europa - Pobla Mafumet  1 - 2

Classificació Punts
1 Espanyol B ..............................................72
2 Reus ........................................................67
3 L’Hospitalet .............................................63
4 Premià .....................................................59
5 Santboià ..................................................56
6 Manlleu ....................................................55
7 Vilanova i la Geltrú .................................48
8 Amposta ..................................................48
9 Prat  .........................................................48
10 Pobla de Mafumet ..................................46
11 Cassà .......................................................41
12 Blanes .....................................................40
13 Europa .....................................................39
...
18 Miapuesta ................................................28
19 Palamós ..................................................27
20 Banyoles .................................................14

divisió d’hOnOr, grUp 3
 30a jornada 

Mataró - Europa
 Resultat 29a jornada

Europa - Lleida   1 - 3
 Resultat 28a jornada

Atlético Gramanet - Europa   1 - 1

Classificació Punts
1 Barcelona  ...............................................68
2 Mallorca ...................................................62
3 Espanyol .................................................60
4 Cornellà ...................................................50
5      San Francisco .........................................45
6     Lleida  ......................................................44
7     Damm ......................................................38
8    L’Hospitalet .............................................38
9    Penya Ciutadella ....................................36
10    Atlético Gramanet ..................................34
11    Girona ......................................................33
12 La Salle ....................................................32
13    Ferriolense  .............................................31
14    Badalona .................................................29
15 Europa .....................................................27
16 Mataró ..................................................... 11

LLiga naciOnaL Femenina
 24a jornada 

BArcelona B - Europa  
 Resultat 23a jornada

Blanes - Europa 1 - 0
 Resultat 22a jornada

Europa - Lleida 4 - 1

Classificació Punts
1 Collerense ...............................................69
2 San Gabriel .............................................48 
3  Espanyol B ..............................................43
4 Girona ......................................................39
5 Tortosa  ...................................................37
6 Lleida  ......................................................35
7 L’Estartit B  .............................................33
8 Vic ............................................................30
9 Sporting Atlético Ciutat .........................29
10 Barcelona B ............................................28
11 Europa .....................................................27
12 PBB La Roca ...........................................20
13 Levante Las Planas ................................18
14 Blanes .......................................................6

BÀsQUeT

resultats i classificacions

cOpa caTaLUnya masc., grUp 2
 27a jornada 

SaFa-Claror -  Reus
 Resultat 26a jornada

Gavà A -  SaFa-Claror    72- 62
Classificació PG PP
1 CB Martorell .................................... 21 5
...
11 SaFa Claror ..................................... 13 13
...
16 Siemens Cornellà B ......................... 1 25

segOna caTaLana, grUp 3
  27a Jornada 

Sant Joan Despí - CB Coll-Europa  
 Resultat  26a jornada 

CB Coll-Europa - Sant Just 73 - 77
Classificació PG PP
1 AE Sant Andreu .............................. 20 6
...
11 CB Coll- Europa A .......................... 10 16
...
16 Centre Catòlic ................................... 4 22

Tercera caTaLana Fem., grUp 1
 26a jornada 

Imma B  - SaFa-Claror 
 Resultat 25a jornada

AB Premià  - SaFa-Claror   65 - 52
Classificació PG PP
1 CB Canet ......................................... 24 1
2 AB Premià  ...................................... 23 2
3 SaFa Claror ..................................... 21 4
...
16 Pineda de Mar ................................... 2 23

WaTerpOLO
primera divisió esTaTaL 

  21a Jor.  CN Catalunya -  Olot    
   20a Jor.  La Latina  -  CN Catalunya 7 - 9

hOQUei
UE Claret aleví - Voltregà A 3 - 2
SEK Catalunya - UE Claret prebenjamí A 0 - 3
Tordera - UE Claret prebenjamí B 0 - 3
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Activitat econòmica
La inauguració del mercat de 
la Llibertat s’endarrereix al 

M.D.

Les obres de remodelació del 
mercat de la Llibertat ja es-
tan acabades. Malgrat això, la 
inauguració no es farà fins al 
proper mes de setembre, quan 
els comerciants hauran acabat 
el trasllat de les seves parades de 
la carpa provisional de la Gal.la 
Placídia a les noves instal.la cions. 
La decisió de posposar novament 
la data –prevista inicialment per 
al gener i endarrerida més tard al 
maig– s’ha pres de forma conjun-
ta entre l’IMMB i els paradistes 
de la Llibertat. Segons fonts de 
l’institut, els comerciants han 
reclamat més temps perquè en 
temps de crisi l’esforç d’inversió 
que suposa l’adaptació de les pa-
rades s’accentua i requereixen d’un 
període més llarg per fer les seves 
obres particulars. “Hem de posar 
càmeres frigorífiques, transformar 
els espais que ara estan buits en 
les nostres parades, amb tot el 
que això suposa en tema d’obres”, 
explica Tino Mora, membre de la 
junta del mercat de la Llibertat.
Les noves parades estaran en rè-
gim de concessió municipal amb 

caràcter indefinit, com s’ha fet fins 
ara. Els botiguers han de pagar el 
preu del terra, el preu d’un espai 
al magatzem i les obres d’adequa-
ció. “Estimem que cadascun de 
nosaltres farà una inversió mitjana 
d’entre els 90.000 i els 120.000 

euros”, explica Tino Mora. “Podrí-
em forçar i fer el trasllat a l’estiu, 
però ens convé fer les coses amb 
calma i bé”, matisa. Així, la data 
prevista és finals de setembre. El 

La remodelació està acabada però falten les obres de les parades

lA cobertA del mercAt està totAlment remodelAdA

El remodelat mercat 
de La Llibertat s’inau-
gurarà finalment al 
setembre, així ho han 
decidit els paradistes i 
l’institut Municipal de 
Mercats de Barcelona 
(iMMB). Si bé les obres 
ja estan acabades, els 
comerciants requerei-
xen entre dos i tres me-
sos per fer les actuaci-
ons d’instal.lació de les 
càmares frigorífiques i 
convertir els espais ara 
buits en parades.

JAvi soriA

nombre total de comerciants que 
aniran a les noves instal.lacions de 
la Llibertat és de 38.

Altres actuacions

D’altra banda, el Pla d’Inversió 
Municipal preveu una inversió 
de 138,5 milions d’euros per a 
projectes als mercats de Barcelona. 
Amb aquesta partida es finança-
rà la millora d’una petita zona 
d’establiments i adequació de la 
mateixa com espai lliure al mercat 
de Lesseps, i es renovarà la instal-
lació de tubs i línies elèctriques a 
l’Abaceria Central. 
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Berto Romero: “Si com a humorista
t’avorreixes, senyal que has de plegar”

Viure GràCial’independent

amb Gràcia...

Des de ben petit feia 
còmics humorístics i 
quan va escollir carrera, 
va ser Periodisme. Allà 
va conèixer el seu equip, 
creant la companyia Can-
sancio, i van començar a 
fer bolos diversos. Tres 
anys al Teatreneu, pro-
grames de ràdio i tele 
com El gran què, El pro-
grama del Berto i Que 
no surti d’aquí, entre 
d’altres. Després entra 
al Terrat i participa a 
Buenafuente, Terrat 
Pack, Els quatre arreple-
gats i Berto Visión. Van 
començar tres a l’equip 
i actualment passen de 
la trentena, per fer-nos 
riure a tots, cada nit, 

CLARA DARDER

El que fas ara, és periodisme? 
Sí però no. Utilitzo els mateixos 
materials de base però donant-li 
la volta. No té cap paral.lelisme 
més, ni contrasto les fonts ni m’ho 
prenc seriosament, que són les 
bases del periodisme, no?

Què passa quan un humorista 
s’avorreix? 
Quan t’avorreixis has de plegar. No 
estàs fent bé la teva feina. L’humor 
és una feina molt complicada, li 
tinc molt respecte a l’ofici.

En quin aspecte et prens serio-
sament? 
En cap. El món es pot dividir en-
tre els que es prenen seriosament 
i els que no. Cap humorista que 
mereixi el seu nom, es pren seri-
osament, segur. 

Quan veus un teatre ple que t’es-
pera, què penses? 
“I ara, per què haig de sortir? No 
estaria més tranquil a casa mirant 
la tele?” Cinc minuts després tot 
canvia, amb el primer acudit i si 
la funció va bé. 

èric lluent

l’HumoristA berto romero fA quinze Anys que viu A GràciA

Amb Gràcia... Fa quinze anys 
que visc a Gràcia, he estat a Le-
galitat i a Congost, ara estic prop 
de Virreina. Esmorzo al bar La 
Cafetera; per dinar, a la Bodega 
Manolo del Torrent d’en Vidalet, 
els kebabs els a faig a la Travessera 
o a Astú ries. També m’agrada el 
Mesopo tamia o el Sol i Lluna 
de Verdi. Compro la fruita i la 
verdura a l’Abaceria, a la parada 
del Miquel i la Lina; i el paquis-
tanès de Verdi, entre Astúries i 
Encarnació, me’n salva de mol-

Com és que en els teus acudits 
uses referents psicològics? 
És un món que m’interessa. Seria 
molt pretensiós dir que fem de 
psicòlegs de la societat, però sí que 
explorem el que ens passa per fer 
broma per als altres.

T’havies imaginat que et passaria 
tot el que estàs vivint? 
Mai. Estic molt orgullós de no 

haver-ho desitjat mai, perquè així 
m’ho prenc com a regals que he 
obtingut sense haver-los demanat.

Com modifiques el personatge? 
No és gaire personatge, és una ver-
sió de mi mateix, és la meva part 
divertida. Són tons, posicions, ac-
tituds... de mi que dono als altres. 
Darrera d’aquestes intervencions 
hi ha molta feina.

Berto Romero: “Si com a humorista
t’avorreixes, senyal que has de plegar”

En el teu programa dius: “Te vas a 
quedar con el de la nàpia”. Quina 
autocrítica més severa! 
Per a mi el meu nas és una eina 
fonamental, si haig de fotre canya 
a algú, el primer sóc jo. Em sap 
greu quan algú em diu: “Però si 
no ets tan lleig...” i jo contesto: 
“No m’ho feu això perquè el meu 
nas és una eina molt potent que 
tinc per fer humor”.

Si miro deu anys endavant...
Em veig fent el mateix que ara, ja 
és difícil canviar de feina, tot i que 
no ho descarto. 

Diuen que riure és sa però si no ho 
fos, per quin motiu seria? 
Riure és sa, és cert, perquè oxige-
na, exercita músculs, et fa pujar 
l’autoestima, et cura. Tinc proves 
a nivell personal. Alguna vegada 
he anat a Buenafuente o al teatre 
malalt, i quan he acabat estant mi-
llor. Riure és sanador i curatiu. Els 
animals poden expressar carinyo i 
amor, però no poden riure. Som 
els únics. 

tes. També m’agrada la Casa 
Portuguesa, fan uns pastissos i 
un cafè molt bons, el recomano. 
Per prendre copes, al Bar Maria 
i a l’Alfa, i si vols tastar la millor 
Guiness del barri, al Blues Cafè 
de la Perla, boníssima. 

Un desig per Gràcia... Tenint 
en compte que el panorama està 
fotut, que el projecte en què estic 
continuï. I per al barri, poder con-
tinuar vivint-hi, ja que és on estic 
més tranquil. La gent, quan em 

A qui interessa que el 
negoci de la prostitució no 
estigui estrictament regulat 
laboral, fiscal i nor ma ti va-
ment? A certa gent que hi 
està ficada. Amb les astro-
nòmiques xifres de negoci 
que mou aquest gremi, és 
més barat pagar suborns 
a funcionaris corruptes 
que a Hisenda, Seguretat 
Social, taxes municipals o 
treballadors regularitzats. 
I aquesta mena de situaci-
ons al.legals sempre són 
el terreny abonat per a 
tota mena de carronyaires 
que miren de treure un 
bon profit de la situació 
poc clara d’una mena de 
negocis que diuen que 
són una cosa quan, en 
realitat i per falta de nor-
mes, en són un altra. Qui 
té cua de palla es crema, 
i ningú no és tan babau 
per pensar que un fanalet 
vermell és una discoteca. 
I per evitar el socarrim res 
més aconsellable, a voltes 
no hi ha més remei, que 
pagar certs serveis atípics 
o algunes informacions 
privilegiades, tot plegat 
coses que només conei-
xen els que, en teoria, han 
d’estar del costat del dret, 
la ciutadania i la bona 
administració.
Algú es creu que és nor-
mal que un local nocturn 
eixordi els veïns durant 
anys sense que mai ningú 
ho pugui aturar? O al 
revés, que a la primera el 
clausurin? Jo no, i segur 
que cap veí tampoc. A tot 
arreu hi ha qui para la mà 
i atura el cop. Segur. La 
nit no té més llei que la 
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